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Afrykański pomór świń, wirus ptasiej grypy … Co jakiś czas media donoszą
o nowych ogniskach tych chorób w Polsce. Czy może jednak w nowym roku
odetchniemy od niepokojących informacji o rodzimej hodowli?
Miniony rok nie był usłany różami dla krajowego sektora produkcji zwierzęcej. Ciągłe przypadki
afrykańskiego pomoru świń, afera medialna z tzw. leżakami itd. Od dłuższego czasu temat ASF nie
schodzi z nagłówków gazet, a końcówka roku przyniosła wieści o kolejnym realnym zagrożeniu dla
hodowców. Tym razem wizja strat ekonomicznych spowodowanych zjadliwym wirusem wisi nad
drobiarzami – ptasia grypa w Polsce zaczęła zbierać swoje żniwa. Co zrobić, aby uchronić się przed
stratami?

Nowy rok – nowe choroby, czyli ptasia grypa w Polsce
O przypadkach tej choroby zakaźnej, wywoływanej wirusem szczepu H5N1, było bardzo głośno
w latach 2006–2007 i mogłoby się wydawać, że producenci drobiu w końcu odetchną. Dziesięć lat
później odnotowano w Polsce przypadki ptasiej grypy, której podłożem było zakażenie szczepem
wirusa H5N8. To właśnie w latach 2016–2017 Europę dotknęła największa w historii epidemia ptasiej
grypy (PIWet-PIB w Puławach). Na przełomie lat 2019 i 2020 media przekazały informacje
o kolejnych przypadkach ptasiej grypy w kraju. Ogniska wirusa H5N8 zostały zlokalizowane
w województwach: wielkopolskim, lubelskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Od tego czasu
ptasia grypa w Polsce to wiodący temat w newsach.
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W latach 2016–2017 Europę dotknęła największa w historii epidemia ptasiej grypy. Czy historia
powtórzy się?

Wirus ptasiej grypy atakuje
Do tej pory nie stwierdzono przypadku zachorowania u ludzi, niemniej choroba ma duże znaczenie
ekonomiczne. Wirus wywołuje chorobę i łączy się z wysoką śmiertelnością również ptactwa
domowego.
Pojawienie się choćby jednego ogniska ptasiej grypy w danym kraju oznacza ograniczenie eksportu
drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego. Stada, w których rozpoznano wirusa ptasiej grypy,
koniecznie muszą zostać zlikwidowane.

Ptasia grypa — symptomy choroby
Rozwojowi choroby towarzyszy zmniejszenie pobierania paszy i wody. Występują zaburzenia
w układzie nerwowym, ponieważ wirus atakuje mózg. Choroba może mieć różny przebieg
w zależności od gatunku ptaków. Od ostrego z przypadkami śmiertelnymi do zakażenia
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bezobjawowego, co sprzyja rozprzestrzenianiu się choroby. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie
zasad bioasekuracji, nawet gdy nie odnotowaliśmy przypadku choroby w stadzie.

Bezwzględna bioasekuracja!
Wirusy grypy szybko ulegają mutacji, więc szczepionki nie są wystarczającą ochroną. Ponadto wirus
ptasiej grypy długo przeżywa w niskiej temperaturze; jest natomiast wrażliwy na temperaturę powyżej
70°C (PIWet-PIB w Puławach). Podobnie jak w wypadku ASF nieocenioną rolę odgrywa pełna
bioasekuracja, w tym m.in. dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich, stosowanie mat
dezynfekcyjnych, bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi. Należy jednak pamiętać, że do
dezynfekcji trzeba stosować tylko środki o potwierdzonej laboratoryjnie skuteczności. Takim
środkiem jest na przykład Virkon. Najnowsze badania potwierdzają, że w przypadku ASF Virkon
działa już po 30 sekundach, a w przypadku ptasiej grypy – po 15 sekundach.

Podobnie jak w wypadku ASF nieocenioną rolę odgrywa pełna bioasekuracja

Wymóg bioasekuracji
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W związku z wysokim zagrożeniem pojawienia się ogniska ptasiej grypy w stadzie apeluje się do
hodowców o przestrzeganie zasad bioasekuracji. Zabiegi związane z ograniczeniem zagrożenia
biologicznego są koniecznością w skutecznej walce z groźnymi wirusami wywołującymi takie
choroby, jak ptasia grypa czy ASF. Ponadto Inspekcja Weterynaryjna przeprowadza kontrole,
weryfikujące, czy dane gospodarstwo przestrzega zasad bioasekuracji. Należy pamiętać, że w razie
pojawienia się ogniska choroby, aby uzyskać odszkodowanie wynikające z likwidacji zwierząt
z urzędu, utylizacji paszy itd., musimy spełniać wymagania związane z bioasekuracją.
To zabezpieczenie nie tylko w dobie pojawienia się przypadków choroby, ale również w czasie
względnego spokoju, gdy informacje o odnotowaniu choroby w danym regionie schodzą z nagłówków
gazet.
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